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Bastun har fått ett ansiktslyft!
Omklädningsrummen är upprustade till i år.
Bastubadandet är i full gång! Alla är välkomna för att koppla av i
den varma och uppfräschade bastun. Passa på att prata med
andra bybor eller bara relaxa och ta ett fotbad.
Kostnaden är 30 kr per gång. Du kan även köpa ett årskort.
Bastu för herrar: Alla lördagar kl. 15-20.
Bastu för damer: 2:a fredagen i månaden kl. 17-20.
E-post: bybastun@abyggeby.se

Hundpromenader
Vi vill redan nu göra er intresserade av att vi till våren skapar ett
nytt mötesforum med hundpromenader på söndagkvällar.
Promenera med (eller utan) hund tillsammans med andra
hundintresserade.
Håll utkik när vårsolen är här igen.
Lucia
Det lider mot jul.....
Är det någon som vill genomföra ett luciafirande på något
vis för oss alla bybor? För barn, med barn, kom gärna med
förslag och aktivt deltagande.

byförening
Byblad nummer 3
Om du vill:
• Ha ut information i bybladet
•Har förslag på innehåll
•Vill hjälpa till att producera bladet
Ring eller maila någon av bladets kontaktpersoner.
Vi tar tacksamt och prestigelöst emot förslag på
förbättringar.

För övrigt, som erbjuds och finns i vår by, men som ej
arrangeras av byföreningen besök byns hemsida på

Nyhet - Linedance

www.abyggeby.se
Ex, MAQ träning, Knaperboden, Stavgång

Nästa utgåva kommer under försommar 2011

Bybladets kontaktpersoner:
Mari: 070-2249372

m.bryngelsson@hotmail.com

Anna: 070-4168119

anna.tyberg@skola.gavle.se

Anette: 070-3418724

anette@gavlenet.se

BYKALENDERN
Byföreningen tackar alla för visat intresse och engagemang till
de aktiviteter som varit under året. Vi arbetar med
målsättningen att det även nästa år ska erbjudas fortsatta
sociala aktiviteter som uppskattas av er bybor. Vi hoppas även
kunna erbjuda ett större utbud hela året utifrån de önskemål
och aktiva deltagande som ni bybor förfrågar. Våra aktiviteter
riktar sig till våra medlemmar i första hand. Alla är välkomna att
bli medlemmar!
Årsavgiften för 2011 kan redan nu sättas in på postgiro:
849438-7.
100 kr / person eller 150 kr för hela hushållet.
Tack för att just du gör vår by levande!
LEK & SÅNG
För barn och föräldrar på Tolvforsgården.
Torsdagar kl 10.00-12.00.
(Sångstund 10.15-10.45)
Kom och träffa andra barn och föräldrar.
Vi sjunger en stund, leker, fikar och umgås.
Ta med eget fikabröd, en filt och några leksaker.
10kr/familj & tillfälle
Begagnade leksaker och ritpapper tas vänligen emot till denna
nystartade verksamhet. Har ni funderingar maila eller ring oss
gärna!
lekochsang@abyggeby.se
Josephine (102447) Elin (123457)
LINEDANCE - NYHET
Varmt välkomna att prova på Lincedance. Kostnadsfritt för dig
som är medlem i byföreningen. Dörren står öppen vid 3 tillfällen.
TORSDAGAR KL. 19.00 TOLVFORSGÅRDEN
18, 25 nov och 2 dec.
Först till kvarn!
Anmälan görs på telefon 070/7705975
Lärare :Åsa Wahlman

STYRELSEN 2010
Styrelsen tackar för ditt förtroende.
Dessa är för närvarande invalda. Kom gärna på nästa årsmöte
för att tycka till om framtida styrelsemedlemmar och
byföreningens fortsatta funktion i vår by!
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TOLVFORSGÅRDEN
Vår gamla gård är, som många vet, mycket sliten och i stort
behov av en upprustning. Då vi endast är en ideell förening
kan vi inte söka diverse ekonomiska bidrag. Föreningens
främsta mål har inte varit vinstdrivande, vilket innebär att
det inte finns mycket resurser att tillföra. Vi kommer att
försöka rusta i den mån vi kan och hoppas att alla i byn kan
hjälpa till på sitt sätt. Då vi kollar möjligheter att få hjälp med
arbetet, men stå för material själva, kan det innebära att vi
eventuellt genomför en frivillig insamling bland byfolk till
kostnaderna. Hör av dig om du kan tillföra eller vill skänka
något som kan behövas till huset.
Golvslipning kommer att genomföras inom kort!

